
Názov predmetu:  Anorganická chémia 1 
         (forma výučby: laboratórne cvičenia) 
Cvičenia sú určené študentom     odboru:  chémia, biochémia 
                   v ročníku: 1., šk. r. 2017/18 
                   v semestri: letnom 
                   v rozsahu: 5 h týždenne 
Poznámka: Domáca príprava na laboratórne cvičenia spočíva v preštudovaní témy 
cvičenia v študijnej literatúre, pochopení pracovných postupov a vo vypočítaní 
množstiev reaktantov a rozpúšťadiel potrebných na syntézu (podľa chemickej 
rovnice a postupu). 

Hodnotenie 
 Laboratórne cvičenie je súčasťou predmetu anorganická chémia 1. 
Účasť na cvičeniach je povinná.  
 Cvičenie je hodnotené na základe krátkych previerok pred cvičením (11 × 3 
pb), protokolov (11 × 2 pb), výsledku stanovenia iónov v neznámych vzorkách 
(4 × 2 pb) a písomnej previerky (50 pb). Obsah písomnej previerky (13. týždeň): 
chemizmus syntetických úloh a demonštračných pokusov, chemické výpočty pri 
syntézach. Súčet pomocných bodov získaných pri priebežnom hodnotení je H. 
Maximálny možný počet pomocných bodov je Hmax (zvyčajne 113 pb). 
 Keďže v rámci predmetu anorganická chémia 1 je na laboratórne 
cvičenia pridelených 100 b, konečné hodnotenie laboratórnych cvičení 
(LC) sa získa podľa vzťahu: LC = 100 b · H/Hmax. Na úspešné absol-
vovanie laboratórnych cvičení je potrebné získať aspoň 60 b.  
 Minimálnou podmienkou priebežného hodnotenia je získanie aspoň 
40 b. Študent, ktorý získa menej ako 60 b, ale aspoň 40 b z lab. cvičení, 
môže písať opravnú písomku (max. 100 b), na ktorej musí získať aspoň 
60 b. Opravné písomky sa zahŕňajú do opravných termínov. 
Študijná literatúra:  
• Fajnor, V., Luptáková, V. a Tatiersky, J.: Cvičenia z anorganickej ché-

mie pre biológov. 2. vyd. Bratislava : UK, 2003. Skriptá. (F-L-T ) 
• Príloha k laboratórnemu cvičeniu dostupná v elektronickej forme na 

adrese: http://fns.uniba.sk/kag 
• Vysokoškolské učebnice všeobecnej a anorganickej chémie. 
• Majerský, P., Zelenská, V.: Cvičenia z metód analytickej chémie. I. 

časť. 1. vyd. Bratislava : UK, 1985. 
• Chemické tabuľky, napr.: Daučík, K. a i: Chemické laboratórne 

tabuľky. 1. vyd. Bratislava : Alfa, 1984. 

 
Týž. Témy/úlohy Literatúra 
1. Bezpečnosť práce v laboratóriu. Organizácia cvičenia. 

Podmienky absolvovania cvičení. Laboratórne pomôcky. 
Opakovanie výpočtov pri syntézach. 

F-L-T 
 
 

   
2. Príprava prvkov. Štandardný elektródový potenciál. 

Príprava Cu 
Príprava jednoduchých látok  
Reakcie Mg a Zn s roztokom Cu(NO3)2  

 
S 1 
DP 1 
F-L-T 2.9  

   
3. Príprava oxidov. 

Príprava Cu2O 
Príprava oxidov 
Reakcie vybraných katiónov s roztokmi Na2CO3 a KI 

 
S 2 
DP 2 
sr 

   

4. Príprava hydroxidov. Amfotérnosť. 
Príprava AlO(OH) 
Príprava hydroxidov a ich amfotérne vlastnosti  
Reakcie vybraných katiónov s roztokom NaOH 

 
S 3 
DP 3 
sr 

   
5. Príprava kyselín.  

Príprava roztoku HCl a stanovenie jeho koncentrácie 
Príprava kyselín 
Reakcie vybraných katiónov s roztokom NaCl  

 
S 4  
DP 4 
sr 

   

6. Heterogénne reakcie.  
Príprava vodného roztoku Na2S2O3 
Príprava NaHCO3 
Reakcie S2O3

2– 
Reakcie vybraných katiónov s roztokom Na2S 

 
S 7 
S 8 
DP 7 
sr 

   
7. Príprava solí. Hydrolýza solí. 

Príprava (NH4)2SO4 
Hydrolýza solí 
Reakcie vybraných katiónov s roztokom Na2SO4 

 
F-L-T 3.7 
F-L-T 2.4a 
sr 

   

8. Príprava hydrogensolí. Hydrolýza hydrogensolí. 
Príprava 5,0 g Na2HPO4·12 H2O 
Príprava KHSO4 z 30 % roztokov 
Hydrolýza hydrogensolí 
Reakcie vybraných katiónov s roztokom Na2HPO4 

 
F-L-T 3.13 
F-L-T 3.4 
F-L-T 2.4 b,c 
sr 

   



9. Príprava podvojných solí a heteropolyzlúčenín. 
Príprava FeNH4(SO4)2·12H2O 
Príprava (NH4)3[PMo12O40]·6H2O 
Plameňové skúšky  
Hydrolýza pri termickom rozklade 

 
S 5  
S 6 
DP 5  
F-L-T 2.4e 

   

10. Redoxné vlastnosti peroxidu vodíka. 
Príprava K2Mn(SO4)2·6H2O 
Manganometrické stanovenie koncentrácie H2O2 
Redoxné vlastnosti peroxidu vodíka  
 
Reakcie vybraných katiónov s roztokom K4[Fe(CN)6] 

 
S 9 
 
F-L-T 2.7 
(b, d, e, g)  
sr 

   

11. Príprava komplexov s amminligandom.  
Reakcie v nevodnom prostredí. 
Príprava [CuCl2(NH3)2] 
Vplyv zmeny ligandu na farebnosť komplexnej zlúčeniny 
Reakcie vybraných katiónov s roztokom NH3 

 
 
S 12 
DP 8  
sr 

   
12.  Písomná previerka.  

Dôkazy vybraných katiónov a aniónov v neznámych 
vzorkách 
Upratovanie laboratória.  

 

   

 Vysvetlivky 

F-L-T pozri študijnú literatúru. 

DP Demonštračný pokus (pozri prílohu). 

S Syntéza (pozri prílohu). 

sr Skúmavkové reakcie vodných roztokov vybraných katiónov s roztokom 
určeného skúmadla.  

Kat. Li+ Na+ K+ NH4
+ Mg2+ Ca2+ Sr2+ Al3+ Bi3+ Cu2+ Ag+ Zn2+ Cr3+ Mn2+ Fe2+ 

Fe3+  

An. Cl– I– S2– OH– CO3
2– HPO4

2– SO4
2– [Fe(CN)6]4– 

 
 


